
Area Based 16 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  5  พื้นที่ 
ท่วม  5  พื้นที่ 
แล้ง 4  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 2  พื้นที่

Area Based 13 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  2  พื้นที่ 
ท่วม  5  พื้นที่ 
แล้ง 3  พื้นที่ 
น้ำเค็ม 2 พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 1  พื้นที่

Area Based 12 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  5  พื้นที่ 
ท่วม  4  พื้นที่ 
แล้ง 1  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 2  พื้นที่

Area Based 11 พื้นที่ 
ท่วม  3  พื้นที่ 
แล้ง 3  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 5  พื้นที่

Area Based 10 พื้นที่ 
ท่วม  7  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 3  พื้นที่

Area Based 4 พื้นที่ 
ท่วม  4  พื้นที่

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



�2

ภาคเหนือ

HOME

บาดาลขนาดใหญ่ (63)

โครงการสำคัญที่มีแผนดำเนินการในปี 2562-2565

ประเภทโครงการ จำนวน

อ่างเก็บน้ำ 46
ผันน้ำ 1

ประตูระบายน้ำ 4
บรรเทาอุทกภัย 1

ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 39
เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ 5

พัฒนาบึงขนาดใหญ่ 4
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 9

รวม (แห่ง) 109

อ่าง น้ำปี้ (61)

ผันน้ำ แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง (54)

Area Based 16 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  5  พื้นที่ 
ท่วม  5  พื้นที่ 
แล้ง 4  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 2  พื้นที่

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการสำคัญที่มีแผนดำเนินการในปี 2562-2565

ประเภทโครงการ จำนวน

อ่างเก็บน้ำ 8
ผันน้ำ 2

ประตูระบายน้ำ 14
บรรเทาอุทกภัย 1

ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 42
เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ 4

พัฒนาบึงขนาดใหญ่ 1
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 1

รวม (แห่ง) 73

พนังน้ำชี (61)อ่างโปร่งขุนเพชร  
(59)

อ่างพระอาจารย์จื่อ  
(62)

บาดาลขนาดใหญ่ (63)

Area Based 12 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  5  พื้นที่ 
ท่วม  4  พื้นที่ 
แล้ง 1  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 2  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



ขยาย

�4

ภาคกลาง
โครงการสำคัญที่มีแผนดำเนินการในปี 2562-2565

ประเภทโครงการ จำนวน

อ่างเก็บน้ำ 5
แก้มลิง 1

บรรเทาอุทกภัย 1
ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 48

เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ 16
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 1

รวม (แห่ง) 72

Area Based 13 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  2  พื้นที่ 
ท่วม  5  พื้นที่ 
แล้ง 3  พื้นที่ 
น้ำเค็ม 2 พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 1  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



ย่อ

�5

ภาคกลาง

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



�6

ภาคตะวันออก

EEC

โครงการสำคัญที่มีแผนดำเนินการในปี 2562-2565

ประเภทโครงการ จำนวน

อ่างเก็บน้ำ 9
ผันน้ำ 1

บรรเทาอุทกภัย 1
ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 27

รวม (แห่ง) 38

อ่างคลองหลวง (53)

อ่างนฤบดินจินดา (53)

Area Based 11 พื้นที่ 
ท่วม  3  พื้นที่ 
แล้ง 3  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 5  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง
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ภาคใต้
โครงการสำคัญที่มีแผนดำเนินการในปี 2562-2565

ประเภทโครงการ จำนวน

อ่างเก็บน้ำ 3
ประตูระบายน้ำ 1

บรรเทาอุทกภัย 2
ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 19

พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 2

รวม (แห่ง) 27

อ่างคลองท่าแซะ (63)

บรรเทาอุทกภัยหลังสวน (63)

บาดาลขนาดใหญ่ (63)

พัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง (52)

บรรเทาอุทกภัยสทิงพระ (60)

บรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (58)
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง (59)

Area Based 10 พื้นที่ 
ท่วม  7  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 3  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง
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ภาคใต้ชายแดน
โครงการสำคัญที่มีแผนดำเนินการในปี 2562-2565

ประเภทโครงการ จำนวน

อ่างเก็บน้ำ 2
ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 7

รวม (แห่ง) 9

บรรเทาอุทกภัย (59)

บรรเทาอุทกภัย (60)

บรรเทาอุทกภัย (59)

Area Based 4 พื้นที่ 
ท่วม  4  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



องคป์ระกอบโครงการ  
• ปตร. แมต่ะมาน กวา้ง 10 เมตร จำนวน 4 ชอ่ง 

• อโุมงคส์ง่นำ้ชว่งแมแ่ตง–แมง่ดั (ระหวา่งกอ่สรา้ง) 
ขนาด ø 4.0 เมตร ยาว 25.62 กม. 
ปรมิาณนำ้ผา่นอโุมงคส์งูสดุ 28.50 ลบ.ม./วนิาท ี

• อโุมงคส์ง่นำ้ชว่งแมง่ดั–แมก่วง (ระหวา่งกอ่สรา้ง) 
ขนาด ø 4.2 เมตร ยาว 22.98 กม. 
ปรมิาณนำ้ผา่นอโุมงคส์งูสดุ 26.50 ลบ.ม./วนิาท ี

• ระบบทอ่สง่นำ้แมง่ดั–แมแ่ตง (ระหวา่งกอ่สรา้ง) 
ทอ่เหลก็เหนยีว ขนาด ø 1.50 เมตร ยาว 26 กม. ผล

ประโยชนโ์ครงการ 
• เพิม่ปรมิาณนำ้ตน้ทนุเฉลีย่ปลีะ 160 ลา้น ลบ.ม. 

• เพิม่พืน้ทีก่ารเกษตรในฤดแูลง้ จำนวน 76,129 ไร ่

• การจดัการนำ้ในลุม่นำ้แมแ่ตง-แมง่ดั-แมก่วง 
มูลค่าโครงการ 15,000 ล้านบาท 

ระยะดำเนินการ พ.ศ. 2554-2565

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• เขือ่นคอนกรตีบดอดัแนน่  
• ความยาว 810 ม. ความสงู 54 ม.  
• ความจเุกบ็กกันำ้ 90.50 ลา้น ลบ.ม.  
• ระบบสง่นำ้เปน็ระบบทอ่ความยาว 75 กม.  

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• ขยายพืน้ทีช่ลประทาน 28,000 ไร ่
• สง่นำ้เพือ่การอปุโภคบรโิภค 34 หมูบ่า้น 7,520 ครวัเรอืน 
• บรรเทาอทุกภยั อ.เชยีงมว่น จ.พะเยา 
มูลค่าโครงการ 3,981 ล้านบาท 

ระยะดำเนินการ พ.ศ. 2559-2564

อ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา
ผูร้บัผดิชอบโครงการ

พื้นที่โครงการ 
28,000 ไร่

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• ระบบสบูนำ้ผสมผสานระหวา่งนำ้บาดาลทีก่กัเกบ็
ในตะกอนรว่นนำ้พา และนำ้รมิฝัง่แมน่ำ้ 
• จำนวน 12 พืน้ที ่

ผลประโยชนโ์ครงการ 
    ปรมิาณนำ้บาดาล 50 ลา้นลบ.ม./ป ี

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563-2565) 
วงเงินงบประมาณ     1,977     ล้านบาท

ย้อนกลับ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration)

ระบบ Riverbank Filtration

การเพิ่มเติมน้ำโดยธรรมชาติ 

(น้ำฝน)บ่อระบบ RBF

การสะสมการปนเปื้อน 
ทางชีวภาพและการลดลง 

ของการปนเปื้อนทางชีวภาพในแม่น้ำ

น้ำบาดาล

พื้นที่ศักยภาพขั้นรายละเอียด 12 พื้นที่

1. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
2. อ.เมือง จ.เชียงราย 

3. จ.เชียงใหม่และลำพูน 

4. อ.เมือง จ.ลำปาง 

5. อ.เมือง และสูงเม่น จ.แพร่ 

6. อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

7. อ.เมือง จ.พิจิตร 

8. อ.โกรกพระ-พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

9. จ.ชัยนาท และอุทัยธานี 

10. อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

11. อ.พุนพิน-คิรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี 

12. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



โครงการสำคัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



องคป์ระกอบโครงการ  
• ประตรูะบายนำ้ 5 แหง่ 
• พนงักัน้นำ้ช ี11 แหง่ รวมความยาว 227 กม.  

ผลประโยชนโ์ครงการ 
    พืน้ทีร่บัประโยชน ์327,500 ไร ่

ระยะเวลาดำเนินการ ปี (2561-2563) 
 วงเงินงบประมาณ     990     ล้านบาท

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

 โครงการปรับปรุงคันพนังกั้นแม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• เขือ่นดนิแบบแบง่ 
• ความจเุกบ็กกัปกต ิ44 ลา้น ลบ.ม.  
• ความสงู 24 ม. ความยาว 610 ม.  

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• พืน้ทีร่บัประโยชน ์28,000 ไร ่ 
• เปน็แหลง่นำ้อปุโภค-บรโิภค 
• ชว่ยบรรเทาอทุกภยัทางดา้นทา้ยนำ้ 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2559-2562) 
 วงเงินงบประมาณ 1,104 ล้านบาท

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร  จังหวัดชัยภูมิ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• เขือ่นดนิแบบแบง่โซน (Zone Type Dam)  

• ความจเุกบ็กกั 33 ลา้น ลบ.ม.  

• ความสงู 24 ม. ความยาว 450 ม.  

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• เปน็แหลง่นำ้ตน้ทนุสนบัสนนุสถานสีบูนำ้ 
      บา้นซบัสายออ ต.ซบัใหญ ่ 

• เพิม่พืน้ทีช่ลประทานในฤดฝูน 15,000 ไร ่ 
      ฤดแูลง้ 10,000 ไร ่

วงเงินงบประมาณ 1,346 ล้านบาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี  (2562-2565) 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ
โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำกระจวน)  จังหวัดชัยภูมิ

ทำนบดิน ทำนบดินที่ก่อสร้าง

การพังทลายของทำนบการรั้วซึมของทำนบ

ย้อนกลับ



โครงการสำคัญ ภาคกลาง



อ

องคป์ระกอบโครงการ 
• ปรบัปรงุ/ขดุลอกคลอง 11 สาย 
• คลองรว่มถนนพทุธมณฑลสาย 5 ยาว 5.4 กม. 
• ปรบัปรงุขดุลอกแกม้ลงิคลองมหาชยั-สนามชยั 
• กอ่สรา้งอโุมงคช์ว่ยระบายนำ้ 
ผลประโยชนโ์ครงการ 
• เพิม่การระบายนำ้ 

บรเิวณตอนบน จาก 92 เปน็ 155 CMS 

บรเิวณชายทะเล จาก 45 เปน็ 141 CMS 
• เพิม่การเกบ็กกันำ้โดยแกม้ลงิ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

       การปรับปรุงโครงข่ายช่วง คลองมหาสวัสดิ์-คลองภาษีเจริญ-ชายทะเล

ย้อนกลับ



เขื่อนเพชรบุรี

แ
D1

D9

LM
C

RMC1

RMC3

ค.บ
าง
คร
ก

4

4

การบรรเทาบัญหาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน 

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

อ่างเก็บน้ำห้วยผาก

ห้วยยาง

RMC2

คลองท่าแร้ง

61+

แผนงานสำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 2-3จังหวัดเพชรบุรี

ท่อผันน้ำเขื่อนเพ
ชรบุรี

อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ตอนล่าง

อ่างเก็บน้ำสาริกา
61+

เพิ่มศักยภาพคลองระบายน้ำ D1  (ชป.) 

เพิ่มศักยภาพ 
คลองระบายน้ำ 

(ชป.) 

60

ป้องกันน้ำท่วม
เพชรบุรี  
(ยผ.)

62

อ่างฯสาริกา  
อ่างฯแม่ประจันต์ตอนล่าง (ชป.) 

เพิ่มศักยภาพ
ระบายแม่น้ำ
เพชรบุรี 
(จท.)

61

63

ผันน้ำเขื่อนเพชรบุรี ถึง อ.ชะอำ-หัวหิน (ชป.) 

64

ปรับปรุงสะพาน
รถไฟ (รฟท.) 

61

อ.หนองหญ้าปล้อง

ป้องกันน้ำท่วมชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรี  (ยผ.)
59

65

D.9 100

D.1 550

15
0

การกัดเซาะชายฝั่ง 
(ทช.) 

60

65

เพิ่มศักยภาพระบายน้ำเขื่อนเพชรบุรี 
และคันกั้นน้ำ(ด้านเหนือน้ำ) (ชป.) 

61

อ่างพวง

ย้อนกลับ



โครงการสำคัญ ภาคตะวันออก



8 ตุลาคม 2561

องคป์ระกอบโครงการ  
• อ่างเก็บน้ำความจุ 98 ล้าน ลบม. 

ผลประโยชน ์

• พืน้ทีช่ลประทาน 44,000 ไร ่
• อำเภอเกาะจนัทร ์และอำเภอพนสันคิม  
ดำเนนิการ พ.ศ. 2553 – 2562

อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดชลบุรี

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



8 ตุลาคม 2561

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี
ผูร้บัผดิชอบโครงการ

องคป์ระกอบโครงการ  
• เขื่อนความยาว 3,967 เมตร  
• ความสูง 33 เมตร  
• ความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ผลประโยชน ์

• พืน้ทีช่ลประทาน 111,300 ไร ่อำเภอนาดแีละ
อำเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี

ดำเนนิการ พ.ศ. 2553 – 2563

ย้อนกลับ



1. เพิ่มความจุอ่างฯหนองค้อ 2.6 
2. เพิ่มความจุอ่างฯหนองปลาไหล 24  
3. สูบกลับคลองสะพาน-ประแสร์ 50 
4. ปรับปรุงคลองพานทองผันน้ำบางพระ 20 
5. อ่างฯคลองพะวาใหญ่ 68.1 
6. อ่างฯแก่งหางแมว 80.7

1. เพิ่มความจุอ่างฯคลองใหญ่ 10 
2. สูบกลับหนองปลาไหล 5 
3. ศึกษาแผนหลักการพัฒนาฯทรัพยากรน้ำภาค
ตะวันออก 

4. ศึกษา ออกแบบ เพิ่มความจุ อ่างฯ

1.เพิ่มความจุอ่างฯบ้านบึง 2.4 
2.เพิ่มความจุอ่างฯมาบประชัน 0.9 
3. ป้องกันน้ำท่วม อ.พนัสนิคม

1. เพิ่มศักยภาพผันน้ำคลองวังโตนด – อ่างฯประแสร์ 100 
2. ผันน้ำอ่างฯประแสร์ – อ่างฯหนองค้อ – อ่างฯบางพระ 40

2560                     2565                      2570                      2575                    2580

1. บ่อเอกชน 30  
2. สระทับมา 47

พัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ 

บริหารจัดการแหล่งน้ำ   บริหารจัดการความต้องการ 
-เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด

1.เพิ่มความจุอ่างคลองสียัด 35 
2. อ่างฯคลองวังโตนด 99.5

พ.ศ. เริ่มก่อสร้าง

▪ มีน้ำใช้การเพิ่มอีก 604 ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับความต้องการน้ำระยะ 20 ปี    

▪ ป้องกันน้ำท่วม เมืองระยอง และ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้ในรอบการเกิด 15 ปี 

บูรณาการบริหารจัดการน้ำท่า + น้ำบาดาลใช้น้ำในประเทศให้เต็มศักยภาพ

 แผนพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

10 ปีแรก สามารถพัฒนาน้ำต้นทุนเพิ่มอีก 397 ล้าน ลบ.ม. 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



โครงการสำคัญ ภาคใต้



องคป์ระกอบโครงการ  
• คลองระบายนำ้ ร.1 ความยาว 21.34 กม. 

• ประตรูะบายนำ้หนา้ควน 2 

• ประตรูะบายนำ้บางหย ี2 

• สถานสีบูนำ้บางหย ี
ผลประโยชนโ์ครงการ 
• เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนำ้คลองระบายนำ้ ร.1  
จาก 465 ลบ.ม./วนิาท ีเปน็ 1,200 ลบ.ม./วนิาท ี 

• แหลง่นำ้สำรองในชว่งฤดแูลง้ 5 ลา้น ลบ.ม. 

วงเงินงบประมาณ 6,500 ล้านบาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2558 -2562) 
 

ย้อนกลับ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่(ระยะที่2) จังหวัดสงขลา



องคป์ระกอบโครงการ  
• ขดุลอกคลองหลงัสวน ความยาว 33.8 กม. 
• คลองผนันำ้ 2 สาย ความยาว 18.8 กม. 
• สะพานและประตรูะบายนำ้ จำนวน 21 แหง่ 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• บรรเทาอทุกภยัในเขตพืน้ที ่ต.บา้นควน พอ้แดง  
นาพญาและบางมะพรา้ว อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 
จำนวน 25,000 ไร ่  

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการลุ่มน้ำคลองหลังสวน จ.ชุมพร

วงเงินงบประมาณ 1,650 ล้านบาท  
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2563-2566)

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• คลองผนันำ้ (หนองตรดุ-คลองชา้ง) ความยาว 7.55 กโิลเมตร  

• ประตรูะบายนำ้หนองตรดุและประตรูะบายนำ้คลองชา้ง 
• ระบายนำ้ได ้750 ลบ.ม. 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• บรรเทาอทุกภยั 10,525 ไร ่ใน ต.หนองตรดุ นาโตะ๊หมงิ บางรกั 
ในเขต อ.เมอืง จ.ตรงั 

• เพือ่การเกษตรและการอปุโภค-บรโิภค ฤดแูลง้ 3.2 ลา้น ลบ.ม.  

• ผลกัดนัการรกุตวัของนำ้เคม็  
• ชว่ยผลตินำ้ประปาปลีะ 1.74 ลา้น ลบ.ม. 

 วงเงินงบประมาณ 1,483 ล้านบาท  
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2559-2562) 
 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• สถานสีบูนำ้จำนวน 1 แหง่ 
• ระบบสง่นำ้/คลองสง่นำ้สายใหญจ่ำนวน  2  สาย 
•  ระบบระบายนำ้ 9 สาย 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• พืน้ทีช่ลประทาน 73,980 ไร ่ 
ฤดแูลง้ 57,819  ไร ่

• นำ้อปุโภค-บรโิภค อำเภอครีรีฐันคิม พนุพนิ และ
ทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
• สนบัสนนุการเพาะเลีย้งชายฝัง่ 
วงเงินงบประมาณ 3,330 ล้านบาท  
ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (2552-2564) 
 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปิด
โครงการ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552
ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• เขือ่นหนิถมแกนเดนิเหนยีวสงู 70 ม. ยาว 360 ม.  

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• พืน้ทีก่ารเกษตร 13,014 ไร ่ 

• นำ้เพือ่การอปุโภค -บรโิภค 20 หมูบ่า้น ใน 3 ตำบล  
ตำบลนาหลวงเสน หนองหงส ์และนาไมไ้ผ ่ 
อำเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

วงเงินงบประมาณ 2,378 ล้านบาท  
ระยะเวลาดำเนินการ  5  ปี (พ.ศ. 2561-2565)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• อา่งเกบ็นำ้ Zone Type Dam  

• ความสงู 59 เมตร  ความยาวเขือ่น 670 เมตร  

• ความจอุา่งเกบ็นำ้ 194 ลา้น ลบ.ม. 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• บรรเทาอทุกภยัในพืน้ทีอ่ำเภอทา่แซะและอำเภอเมอืง 

• ชว่ยเหลอืราษฎร 8,900 ครวัเรอืน 

• พืน้ทีช่ลประทาน 61,000 ไร ่

ระยะเวลาก่อสร้าง  6 ปี  
วงเงินงบประมาณ 3,800 ล้านบาท 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

                            โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าแซะ จ.ชุมพร

ย้อนกลับ



แผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

PPP
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H
H

H H
H H

คลองศ
าลาหล

วง  

คลองป
ากแตร

ะ
คลองหั

วคลอง
 

ฝายระ
วะ

ปตร.เฉียงพง

ปตร.มหาการ

ปตร.โรง

ปตร.เชิงแส

ปตร.กาหรำ

ทรบ.โคกพระ

คลองกก

คลองหนัง

คลองโตนดรอบ
คลองแหลมวัง
คลองพรวน
คลองมิไร

คลองท่าหิน

คลองเตาปูน
คลองสว่างอารมณ์

คลองสทิงหม้อ

ปตร.ปากระ
วะ

เครื่องผลักดันน้ำH

เครื่องสูบน้ำP

          แผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาArea Base

คลองระบายน้ำคลองหนัง

ปตร. น้ำบ้านท่าเข็น

คลองระบายน้ำโคกทอง - หัวคลอง

ปตร. คลองตะเครี๊ย

 - ปตร. บ้านท่าเข็น 
 - สถานีสูบน้ำคลองกาหรำ 
 - สถานีสูบน้ำคลองโหน 
 - คั้นกั้นน้ำถนนบรรจบ

- ปตร. คลองตะเครี๊ย 
- คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง  
 - คลองระบายน้ำคลองหนัง 
 - คันกั้นน้ำคลองยมราชพร้อมอาคารประกอบ

	
สถานีสูบน้ำคลองโหน

คันกั้นน้ำถนนบรรจบ

คันกั้นน้ำเกาะใหญ่
	62

คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์

คลองระบายน้ำคลองพังยาง

61

61

 - คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ 
พร้อมอาคารประกอบ  

- คลองระบายน้ำคลองพังยางพร้อม
อาคารประกอบ

61

 - คันกั้นน้ำเกาะใหญ่
	62

61

สถานีสูบน้ำคลองกาหรำ

  

คันกั้นน้ำคลองยมราช     
  ย้อนกลับ



โครงการสำคัญ ภาคใต้ชายแดน



เขื่อนบางลาง 
ความจุ 1,454 ล้าน ลบ.ม

แม่น้ำปัตตานี 

แม่น้ำสายบุรี 

ประเทศมาเลเซีย

จ. นราธิวาส

จ.สงขลา

คลองน้ำขุ่น

60+
          แผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัดยะลาArea Base

อ่างฯลำพะยา  
ความจุ 13ล้าน ลบ.ม.

62

แก้มลิงบันนังรายอ

อ่างฯคลองเบตง

อ่างฯยะรม

ฝายบ้านทับช้าง

ฝายบ้านกือมิ

 -  อ่างเก็บน้ำลำพะยา (พรด.) 
 -  แก้มลิงบ้านลำพะยา

 - แก้มลิงตำบลบันนังสาเรง (แก้มลิงบันนังรายอ) 
 - ฝายบ้านทับช้าง พร้อมระบบส่งน้ำ 
 - ฝายบ้านกือมิ พร้อมระบบส่งน้ำ

62

61

ย้อนกลับ



เขื่อนปัตตานี

200

แม่น้ำปัตตานี 

คลองยะหริ่ง

อ่าวไทย

คลองตุยง

คลอง D1

ปรับปรุงคลอง 
ระบายน้ำ D2

          แผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัดปัตตานีArea Base

  
  - คันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง 
   

61+

61+  ของบ 61 เพิ่มเติม

61

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ 
(เพิ่มพื้นที่ความจุ)  
อ่างเก็บน้ำปัตตานี

ย้อนกลับ



ป้องกันกัดเซาะตลิ่ง ริม
แม่น้ำโก-ก

1,
00

0

40
5

P

ปรับปรุงปาก 
แม่น้ำโก-ลก 

ศึกษาแล้วเสร็จปี 60

ขุดลอกแม่น้ำบางนรา 
(ต้องศึกษาเพิ่มเติม)

200

แม่น้ำบางนรา

แม
่น้ำ
โก

-ล
ก

คล
อง
มูโ
นะ

10
0

1,000

คล
อง
น้ำ
แบ
่ง20

0

พรุโต๊ะแดง

คันกั้นน้ำรอบ 
พรุโต๊ะแดง 

(ต้องศึกษาเพิ่มเติมยก
ระดับคันขึ้น)

ปรับปรุง ปตร. 
สุไหงปาดี1  ความสามารถ
ระบายน้ำสูงสุด 500 ลบ.ม./วิ 

(ศึกษาแล้วเสร็จปี 60 )

ปตร.บางนรา ตอนล่าง 

ความสามารถระบายน้ำ 

สูงสุด 200 ลบ.ม./วิ

60 60+          แผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาสArea Base

  
  - คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสาย2 
              (นอกพื้นที่ Areabase) 
   

ย้อนกลับ


